
 

 

מתוקף  בע"מבית השקעות ניהול תיקים רשימת צדדים קשורים למור 
 [2022מרץ ]היותם מנהל השקעות לקופות מפעליות 

 

בית השקעות ניהול תיקים התאגיד המנוי להלן מהווה צד קשור למור  .1
 בחברה )"בעלת השליטה"(: נוכח שליטתו"החברה"( : להלן) בע"מ

 

 שיעור אחזקה מס' תאגיד שם הגוף 

 100% 513834606 י.ד. מור השקעות בע"מ

 

נוכח היותם לחברה התאגידים המנויים להלן מהווים צדדים קשורים  .2
 ידי בעלת השליטה: -נשלטים על

 שיעור אחזקה מס' תאגיד 

 100% 514884485 ( בע"מ2013נאמנות )קרנות מור ניהול 

 66.36% 514956465  1בע"מופנסיה מור קופות גמל 

 100% 515059319 2מור שוקי הון בע"מ

( 2019סוכנות לביטוח פנסיוני ) 4סי בי 
 בע"מ

515841286 100% 

 100% 516557683 מור השקעות בע"מ – ביתה

 55% 513540815 3אם בע"מ מור מגנה איי.

 85% 516291390 4בע"ממור קרנות השקעה פרטיות 

  

                                                      
אירוב ובנימין מאירוב הם  מ בחברת מור גמל ופנסיה בע"מ שיעורי ההחזקה של אור שמואל קרן, מאיר גרידיש, יוסף 1

 שיעורי ההחזקה הישירה ללא התחשבות בהחזקתם העקיפה באמצעות חברת האם.

 מחזיקה בחברות הבאות: 515059319מור שוקי הון בע"מ ח.פ  2

  שמחזיקה במור גלובל אקוויטי )שותפות מוגבלת(.516194859מור השקעות בי.טי בע"מ ח.פ , 

  ובמור  540280039שמחזיקה במור גידור גמישה )שותפות מוגבלת(  515071207מור ניהול עמיתים בע"מ ח.פ
 .550255228השקעות אלטרנטיביות )שותפות מוגבלת( 

n3 מחזיקה בחברות הבאות: 513540815ור מגנה איי.אם בע"מ ח.פ 

 51%  516147709מור שווקים גלובאליים בע"מ ח.פ מחברת. 

 51%  1מחברתL MORE CLO LTD  516184090ח.פ. 

 51%  1מחברתL MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD  516194685ח.פ.  
 מחזיקה בחברות הבאות: 516291390מור קרנות השקעה פרטיות בע"מ ח.פ מור קרנות השקעה פרטיות בע"מ  4

 ר קו וסט -מו ו נ פ  1אי ( בע"מ ח. פי . י ' ג ר קו51629495) ( -, שמחזיקה במו פי )אל. וסט  נו אי
גבלת   .540301983שותפות מו

  פ ות בע"מ ח. מור קרנות השקכה פרטי ל   .516294238ניהו
 77%  ות בע"מ ח.פ ל אגד קרנות 516502283מחברת מור אגד קרנ הו ני ר  , שמחזיקה במו

פ  ח.פ 516513728בע"מ ח. חוב שותף כללי בע"מ  כן מחזיקה במור אגד קרנות  ו  ;
516513744 , 

גבלת   .540314044שמחזיקה במור אגד קרנות חוב שותפות מו
 58%  יט י516546702בע"מ ח.פ  3מחברת מור סטארלי יט קנדה , שמחז קה במור סטארלי

גבלת 3  .540315009, שותפות מו
 50%  ר ל קרן אשראי צרכני בע"מ, ח.פ  –מחברת מו ניהו  .516564945בלנדר 
 50%  ר ח.פ  –מחברת מו  .516566411בלנדר קרן אשראי צרכני בע"מ, 

 



 

 

)במישרין  אמצעי שליטה בחברהשל צדדים המחזיקים בסוג מסוים  .3
 :ובעקיפין(

  שם 

 באמצעות אלדוט בבעלותו המלאה אלי לוי

 בעל שליטה בי.ד מור השקעות יוסי לוי

 בעל שליטה בי.ד מור השקעות בנימין מאירוב

 מור השקעות בע"מ החזקה ישירה ובאמצעות ב.י.מ יוסי מאירוב

 בעל שליטה בי.ד מור השקעות דותן מאירוב

 בעל שליטה בי.ד מור השקעות מיכאל מאירוב

 

  לפירוט ראו מבנה החזקות קבוצת מור בדוחות הכספיים בפרק "תיאור עסקי התאגיד"*

 

)בשיעור העולה על  3בסעיף המנויים המחוזקים על ידי  התאגידים .4
  מסוג מסוים של אמצעי שליטה( 20%

 שם
 

 שם הגוף
 

 מס' תאגיד
שיעור 
 אחזקה

 100% 515616761 אלדוט בע"מ אלי לוי

 25% 515566750 ב.י.מ מור השקעות בע"מ דותן מאירוב

 25% 515566750 ב.י.מ מור השקעות בע"מ מיכאל מאירוב

 50% 515566750 ב.י.מ מור השקעות בע"מ יוסי מאירוב

אמ.אי.די. האוס אוף  יוסי מאירוב
 דיאמונדס בע"מ 

512015918 50% 

ב.י.מ. טכנולוגיות יהלומים  יוסי מאירוב
 בע"מ

514226844 50% 

 50% 514106046 בע"מ  די תכשיטים.איים.א יוסי מאירוב

 55%  אמ איי די אל איי  יוסי מאירוב

 50%  יורק אמ איי די ניו יוסי מאירוב

 45% 439347444  אמ איי די בלגיה  יוסי מאירוב

 50%  אמ איי די לונדון  יוסי מאירוב 

 50%  אמ איי די יפן  יוסי מאירוב

אמ.אי.די. האוס אוף  בנימין מאירוב
 דיאמונדס בע"מ 

512015918 50% 

 100% 513621615 אמ.אי.די אסיה בע"מ בנימין מאירוב

 50% 514106046 אם.איי.די תכשיטים בע"מ  בנימין מאירוב

https://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1439001-1440000/P1439097-00.pdf


 

 

 

המנויים להלן מהווים קבוצת משקיעים יחד עם החברה ביחס  .5
 להשקעותיהם: 

 

 שיעור אחזקה מס' תאגיד שם הגוף 

הכשרה חברה לביטוח בע"מ )ביחס 
 בסט אינווסט בלבד(-למוצרי מור

520042177 / 

 / 520042615 חברה לניהול קופות גמל בע"מ –מחר 

-תגמולים של העובדים בעירית תל
 אגודה שיתופית בע"מיפו -אביב

והחברה לניהול קופות גמל של 
 העובדים בעיריית תל אביב יפו

570002618 / 

חברה לניהול קופ"ג ענפיות  - עמ"י
 בע"מ

520042581 
/ 

אגודה שיתופית של עובדי התעשייה 
 האווירית לניהול קופות גמל בע"מ

570014928 
/ 

החברה המנהלת של קרן השתלמות 
החשמל לישראל של עובדי חברת 

 בע"מ

520034968            / 

 / 513879189 ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החברה לניהול קרן השתלמות 
לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ 

  

520027954 / 

חברה לניהול קופות גמל  –קו הבריאות 
  בע"מ

512008335 / 

 / 515761625 ליברה חברה לביטוח בע"מ

 
 

 45%  אמ איי די אל איי  בנימין מאירוב

 50% 473830121 אמ איי די ניו יורק בנימין מאירוב

 55% 439347444 איי די בלגיה   אמ בנימין מאירוב

 50%  אמ איי די לונדון  בנימין מאירוב

 50% 0100-01-174418 אמ איי די יפן בנימין מאירוב

 100%  אמ איי די הונג קונג  בנימין מאירוב

 100%  אמ איי די שנחאי  בנימין מאירוב

 50%  ב.י.מ טכנולוגיות בע"מ בנימין מאירוב


